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Reclamante: Jenifer Weber Medeiros 

Reclamado: Banco Santander (Brasil) S.A. e Promo 7 Recursos e 

Patrimônio Humano Ltda. - EPP 

 

 

VISTOS, ETC. 
 

Jenifer Weber Medeiros ajuíza ação trabalhista contra Banco 

Santander (Brasil) S/A. e Promo 7 Recursos e Patrimônio Humano LTDA – 

EPP em 17.01.2013, postulando seja declarada a nulidade da contratação pela 

segunda ré e o reconhecimento do vínculo empregatício com o primeiro 

demandado, o reconhecimento da condição de bancária, com as vantagens 

decorrentes, inclusive salários, horas extras a partir da 6ª. diária e demais 

parcelas arroladas na exordial.  

 

O primeiro reclamado apresenta defesa escrita (fls. 82/103). 

Argumenta com impossibilidade jurídica do pedido e carência da ação, além de 

ilegitimidade passiva. Ainda em preliminar, tece considerações sobre o 

litisconsórcio passivo e pede a observância do contido no art. 48 do CPC. No 

mérito, nega que tenha sido empregador da autora, impugnada cada um dos 

pedidos por ela formulados e lança requerimentos para a eventualidade de 

condenação. 

 

A segunda reclamada igualmente defende-se por escrito (fls. 

111/122). Argúi inépcia da inicial por conter pedidos incompatíveis entre si. No 

mérito, alega que a reclamante foi admitida em 13.04.2011 e não como alega 

na exordial. Sustenta válido o contrato de trabalho com ela firmado. Nega que 

a reclamante exercesse atividades típicas de bancária e impugna todos os 

pedidos. Também lança requerimentos.  
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No curso da instrução, juntam-se documentos. A reclamante não 

comparece no momento de depor (fl. 167). Não tendo apresentado justificativa 

no prazo que lhe foi concedido, encerra-se a instrução, vindo os autos 

conclusos para a prolação da sentença (fl. 170).  

 

É o relatório.  

 

ISTO POSTO: 

 

I – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO  - PRELIMINAR 

ARGUIDA PELO PRIMEIRO RECLAMADO   

 

Rejeito a prefacial em tela. Uma das condições da ação, a 

possibilidade jurídica do pedido deve ser visualizada não    com  vistas à 

existência de uma previsão  no ordenamento jurídico  que  torne  a  pretensão  

viável (em tese),  mas  sim  considerada  a  inexistência,  no mesmo 

ordenamento, de uma vedação que  a  torne  inviável.  Se  houver  esta  

proibição (veto),  o  caso  será  de  impossibilidade  jurídica, com extinção do 

feito sem o  exame  do  mérito  (art.  267,VI do CPC) por falta de uma das  

condições  da  ação, uma vez adotada  pelo  legislador processual pátrio  a  

teoria eclética de  Liebmann.  

 In  casu,  não encontro vedação  no ordenamento jurídico aos 

pedidos de declaração de nulidade do contrato formalizado com a segunda ré 

e reconhecimento do vínculo diretamente com o primeiro, suposto tomador dos 

serviços. A correção ou não das assertivas da parte autora é de ser examinada 

no mérito. 
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II – CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

PRELIMINAR ARGUÍDA PELO PRIMEIRO RECLAMADO 

 

 Afasto ainda as arguições de carência da ação e ilegitimidade 

passiva, também formuladas pelo primeiro  reclamado. Isso porque as 

condições da ação, entre elas a legitimidade passiva,   devem ser visualizadas 

sob o ponto de vista das assertivas postas na exordial.  No caso, a legitimidade 

do primeiro reclamado para residir no pólo passivo da lide decorre do fato de 

haver sido apontado como tomadora dos serviços e real empregador da 

reclamante no período indicado na exordial. A correção ou não dessas 

assertivas diz respeito ao mérito da contenda e como tal serão apreciadas.  

 

III – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR ARGUÍDA PELA 

SEGUNDA RECLAMADA 

 

Por fim, em sede de preliminar, a segunda reclamada alega 

inépcia da petição inicial por conter pedidos incompatíveis entre si.  No 

entanto, malgrado as extensas citações doutrinárias e jurisprudenciais trazidas 

a colação, a segunda ré não esclarece quais pedidos da exordial seriam 

incompatíveis entre si.  

Em consequência, impõe-se rejeitar a prefacial em tela. 

 

IV – MÉRITO  

 

1.   Conforme relatado, a reclamante não  se faz  presente  na 

audiência designada para instrução. No prazo que lhe foi concedido, não 

apresentou qualquer justificativa para tanto. Por conseguinte, foi declarada 

confessa quanto à matéria de fato, impondo-se presumir verdadeiros os dados 
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contidos na inicial. Cuida-se de presunção relativa, passível, em tese, de ser 

elidida por outros meios.   

 

2. Enquanto a reclamante haver iniciado a prestação laboral em 

05.01.2011 e somente registrada (ainda assim, pela 2ª. ré, de forma 

fraudulenta) em 17.03.2011, a defesa da segunda reclamada sustenta que a 

relação somente teve início em 13.04.2011. Ante a ficta confessio em que 

incorreu a autora e à míngua de outros elementos de prova a serem 

considerados, impõe-se admitir como verdadeira a tese patronal. Dessarte, fica 

assentado, de modo incidental que, qualquer que seja a solução a respeito dos 

demais temas, a relação de trabalho transcorreu tão somente de 13.04.2011 a 

01.03.2012. 

 

3.  O cerne da controvérsia diz com a formação do vínculo 

diretamente com o primeiro reclamado e consequente enquadramento sindical 

da autora. Esta alega que sempre trabalho em benefício do primeiro réu, em 

atividade típica de bancário. As defesas sustentam o oposto, que a reclamante 

não exercia tais atividades, atuando como “promotora”, o que consiste na 

divulgação do produto denominado “empréstimo consignado”, mediante a 

abordagem de clientes do Banco. Ressalta ainda a segunda reclamada que a 

reclamante não detinha autonomia para a concessão ou não empréstimo e que 

sempre esteve subordinada a prepostos da formal empregadora (fls. 115/116, 

especialmente).  Por sua vez, o primeiro reclamado alega que, não estando a 

reclamante a ele subordinada, poderia ser designada para exercer seu trabalho 

junto a outros clientes da segunda ré e tece considerações sobre as 

características da relação de emprego (fls. 85 e seguintes). 

Novamente, à vista da ficta confessio em que incorreu a autora e à 

míngua de outros elementos de prova a serem considerados, impõe-se admitir 

como verdadeira a versão das defesas. Assim, ausente a subordinação e a 
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inserção em atividade tipicamente bancária, ou seja, em atividade-fim do 

primeiro réu,  impõe-se rejeitar o pedido de reconhecimento de vínculo de 

emprego diretamente com o Banco Santander (Brasil), o que acarreta a 

improcedência de todos os pedidos do item  “01” até o item “13” do petitório 

inicial,como exceção do nº 11, a ser examinado à parte. 

Resta prejudicado o exame do requerimento contido na defesa do 

primeiro reclamado respeitante aos efeitos do litisconsórcio passivo que, a meu 

sentir, não pode ser examinado em preliminar por não dizer respeito às 

condições da ação. 

Por igual, quanto aos requerimentos somente cabíveis em hipótese 

de condenação, como são os casos de compensação descontos fiscais e 

previdenciários.  

 

4.  Afasto  o pedido de honorários advocatícios, seja em razão da 

improcedência da ação, seja porque inaplicável no processo do Trabalho a 

disposição do art. 20 do CPC. Invoco, ainda, como razão de decidir, o contido 

na Súmula n. 329/TST. Ademais,  no E. STF predomina o entendimento de 

que remanesce o jus postulandi, como decidido no ADIn 1.127-8-DF, o que 

afasta o pedido de honorários de advogado.   

Como a reclamante declara-se pobre aos efeitos da lei (fl. 13, 

primeiro parágrafo dos requerimentos), defiro-lhe o benefício da Justiça 

Gratuita, com fulcro na norma do art. 790, parágrafo 3
o
. da CLT, e no 

Precedente n. 304 da SDI-I/TST, o que importa na isenção de custas e demais 

despesas processuais.   

 

  

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, 

preliminarmente, rejeito as arguições de impossibilidade 

jurídica do pedido, carência da ação, ilegitimidade passiva 
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e inépcia; no mérito, julgo IMPROCEDENTE   a ação 

movida por Jenifer Weber Medeiros   contra Banco 

Santander (Brasil) S/A. e Promo 7 Recursos e 

Patrimônio Humano LTDA – EPP.   

Custas de R$ 560,00, calculadas sobre o valor atribuído à 

causa na inicial de R$ 28.000,00 pela reclamante, 

dispensadas nos termos do art. 790, parágrafo 3º. da CLT.  

ARQUIVE-SE após o trânsito em julgado. 

INTIMEM-SE.  

NADA MAIS. 

 

 

JOSÉ CESÁRIO FIGUEIREDO TEIXEIRA 

Juiz do Trabalho 


